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Č E S K Ý  D R E Z U R N Í  P O H Á R  2014  (dále jen ČDP) 
 
pořadatel :     JK Panská lícha o.s. 
      Obřanská 180a 
      Brno, 614 00 
      Email:  info@panskalicha.cz 
 
 
finále :  termín konání : 19. - 21. září 2014 

místo konání : JK Panská lícha o.s. 
Panská lícha 6, 61400 Brno 

 
 
 
PRAVIDLA 
 
1.  ČDP se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní v ČJF. 
  
2.  ČDP je vypsán ve čtyřech kategoriích: 

2.1.  Belzet Cup 
2.2.    Equiservis CUP 
2.3.    Beckmann Trophy Junior 
2.4.    FITMIN TROPHY pony 

 
3.  BELZET CUP 

 
3.1. soutěž určená pro jezdce a koně startující v soutěžích Prix St. 

Georges a Intermediate I  
3.2. jezdec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky Českého 

drezurního poháru prvním startem v kvalifikačním kole.  
3.3. ve finále jsou předváděny úlohy Prix St. Georges, Intermediate I 

a Intermediate Kür 
3.4. v rámci finálových soutěží je možno použít jezdecký bič 
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3.5. vítěz a umístění na 2. až 12. místě získají finanční ceny a věcné   

                  ceny vyplácené v penězích v celkové výši 120 000,- Kč  
                           (30.000,-/20.000,-/15.000,-/12.000,-/10.000,-/6.000,-/4.500,-/4.500,-/4.500,-/4.500,-  

                           /4.500,-/4.500,-) 

 
4.  EQUISERVIS CUP 

4.1. soutěž určená pro jezdce startující v soutěžích JU a JD na 
koních, kteří do roku 2013 anebo v roce 2014 startovali nejvýše 
v drezurních soutěžích stupně „ST“. Výjimkou jsou děti, junioři a 
mladí jezdci, kteří mohou startovat na koních, kteří již do roku 
2013 anebo v roce 2014 startovali i v drezurních soutěžích 
stupně „ST“, „T“ a „TT“.  

4.2. jezdec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky Českého 
drezurního poháru prvním startem v kvalifikačním kole. 

4.3. ve finále jsou předváděny úlohy JU, JD a vJ 
4.4. vítěz a umístění na 2. až 12. místě případně získají finanční ceny 

a věcné   

                   ceny vyplácené v penězích v celkové výši 60 000,- Kč   
                             (17.000,-/13.000,-/9.000,-/5.000,-/4.000,-/3.000,-/1.500,-/ 1.500,-/ 1.500,-/ 1.500,-/   

                              1.500,-/ 1.500,-/) 

 
 
5.  Kvalifikace a start ve finále pro BELZET CUP a EQUISERVIS CUP 

5.1. kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných 
závodech (viz tabulka 1a), dvojice musí absolvovat nejméně 4 
úlohy na dvou různých kvalifikačních závodech. Pro účast ve 
finále BELZET CUPU je nutné, aby dvojice absolvovala 
minimálně 2 úlohy Intermediate I v rámci kvalifikací ČDP – 
BELZET CUP. Na vybraných závodech kvalifikačních pro finále 
ČDP (vždy dvou- nebo třídenní závody) je vypsána pořadatelem 
na sobotu a neděli 1 kvalifikace pro BELZET CUP a 1 kvalifikace 
pro EQUISERVIS CUP. To znamená, že v každém kvalifikačním 
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závodě může dvojice získat maximálně 2 kvalifikační výsledky v 
jednotlivých kategorii ČDP 2014.  

5.2. od roku 2014 je v ČDP zaveden nový bodový systém viz tabulka 
2. K  účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích 12 nejlépe 
umístěných dvojic  dle výsledkové tabulky. Výsledky a předběžné 
pořadí kvalifikace ČDP během roku budou pravidelně 
uveřejňovány na webových stránkách ČDP – 
www.ceskydrezurnipohar.cz  

5.3. V případě rovnosti bodů v tabulce je rozhodující průměr procent 
získaných ve všech kvalifikacích v průběhu roku 2014 

5.4. v případě, že se jezdec kvalifikuje v rámci jedné kategorie s 2 
koňmi, může ve finále startovat pouze s jedním (dle vlastního 
výběru) 

5.5. finále je tříkolové. Vítězem soutěže ČDP se v obou                                                                                                                                                                                                              

kategoriích stane dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze                                               

třech soutěží finále. Na druhém místě se umístí dvojice 

s druhým nejvyšším průměrem atd. V případě shodného 

průměru procent ze tří soutěží bude pro určení celkového pořadí 

rozhodující lepší výsledek třetího (posledního) kola – volné 

sestavy. 

   

6. BECKMANN TROPHY Junior  

 
BECKMANN Trophy Junior se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně 
registrovaní v ČJF. Stejná dvojice nemůže startovat ve více kategoriích resp. 
Equiservis a Belzet Cupu, avšak tentýž jezdec může startovat s různými 
koňmi ve více kategoriích. Ve finále každé z kategorií může jezdec startovat 
pouze s jedním kvalifikovaným koněm dle vlastního výběru. 

 
6.1.  soutěž určená pro mladší a starší juniory a koně startující    
          v soutěžích JU a JD 
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6.2. jezdec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky Českého 
drezurního         

                    poháru prvním startem v kvalifikačním kole. kvalifikační kola    
                    probíhají v rámci soutěží JU a JD EQUISERVIS CUP.  

6.3. finále je tříkolové a jsou v něm předváděny úlohy JU, JD a vJ 
(kür) 

6.4. vítěz finále a umístění na 2. a 3. místě získají finanční ceny 
vyplácené v penězích v celkové výši 500,- EUR / 220,- / 170,- / 110,-. 
Vítěz finále dále získává 5 hodin tréninku s německým trenérem 
Ingo Pape.  

 

7. FITMIN TROPHY Pony   
 
FITMIN Trophy se mohou zúčastnit pouze jezdci a koně registrovaní v 
ČJF. Stejná dvojice nemůže startovat ve více kategoriích 
resp.BECKMANN Trophy Junior, Equiservis a Belzet Cupu, avšak tentýž 
jezdec může startovat s různými koňmi ve více kategoriích. Ve finále 
každé z kategorií může jezdec startovat pouze s jedním kvalifikovaným 
koněm dle vlastního výběru. 

                                                   
7.1. soutěž určená pro jezdce 8 – 16 let a pony všech výškových     

                    kategorií startující v soutěžích DD a DJ 
7.2. jezdec je automaticky zařazen do kvalifikační tabulky Českého 
drezurního     
          poháru prvním startem v kvalifikačním kole. Kvalifikační kola     
          probíhají v rámci soutěží DD a DJ 
7.3. finále je tříkolové a je předváděna úloha DD, DJ a  FEI Free Style 

Pony (KUR) 
7.4. vítěz finále a umístění na 2. a 3. místě získají věcné v hodnotě 

15.000,-Kč (7.000,-/5.000,-/3.000,-) od hlavního sponzora 
seriálu určeného pro pony – firmy DIBAQ as. , prezentující 
značku výživových programů pro psy, kočky a koně - FITMIN . 
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8. Kvalifikace a start ve finále pro Beckmann Trophy Junior a Fitmin 
Trophy Pony 

8.3. kvalifikaci plní dvojice pouze při soutěžích na vybraných 
závodech  

8.4. v kategorii Beckmann Trophy Junior musí dvojice absolvovat 
nejméně čtyři úlohy na dvou různých kvalifikačních závodech.  

8.5. v kategorii FITMIN Trophy Pony musí dvojice absolvovat  
nejméně čtyři úlohy na dvou různých kvalifikačních závodech 

8.6. Od roku 2014 je v ČDP zaveden nový bodový systém viz. tabulka 
č. 2. K  účasti ve finále bude pozváno v obou kategoriích osm 
nejlépe umístěných dvojic v kvalifikaci 

8.7. V případě rovnosti bodů v kvalifikační tabulce je rozhodující 
průměr procent získaných ve všech kvalifikacích v průběhu roku 
2014 

8.8. ve finále může jezdec startovat pouze s jedním (kvalifikovaným) 
koněm (dle vlastního výběru) v každé kategorii  

8.9. vítězem soutěže BECKMANN Trophy a FITMIN Trophy se  stane 

dvojice, která získá nejvyšší průměr procent ze všech soutěží 

finále. Na druhém místě se umístí dvojice s druhým nejvyšším 

průměrem atd. V případě shodného průměru procent ze tří 

soutěží bude pro určení celkového pořadí rozhodující lepší 

výsledek třetího (posledního) kola – volné sestavy. 

KALENDÁŘ ČDP 2014 

 

Tab. 1A           EQUISERVIS CUP 

BELZET CUP 
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BECKMANN TROPHY Junior 

datum místo konání 

3.-4. 5. JS DVŮR STRÁŇ GABRIELKA 

16.-18. 5. FARMA PTÝROV 

24.-25.5. FARMA BOROVÁ 

14.-15.6. JK PANSKÁ LÍCHA, BRNO 

16.-17.8. GRUNT GALATÍK TEŠÁNKY 

19.-21.9. FINÁLE - PANSKÁ LÍCHA, BRNO 

 

 

 

Tab. 1B         FITMIN TROPHY Pony 

datum místo konání 

26.4. BOHUŇOVICE 
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16.-18.5. PTÝROV 

24.-25.5. FARMA BOROVÁ 

7.-8.6. HEROUTICE 

14.-15.6. JK PANSKÁ LÍCHA, BRNO 

12.7. VRCHOVANY 

19.-21.9. FINÁLE - PANSKÁ LÍCHA, BRNO 

 

 

 

 

 

Tab. 2         Systém hodnocení ČDP 2014 

získaná % počet bodů 

70% a více 
 

15 

68-69,99% 
 

12 
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66-67,99% 
 

10 

63-65,99% 
 

6 

60-62,99% 
 

4 

58–59,99% 1 

58%  a méně 
 

0 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Sekaninová 

Za DK schválila Ing. Renata Habásková 

 

Za VV ČJF schválil dne 13.2.2014 Ing. Jan Metelka 


